411/2017/STAR.

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 43

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 14. dubna 2017

Rada města Počátky
I.

(dále jen rada) :

dle ust. § 101 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.:

schvaluje:
1. termín konání 44. zasedání rady města v pondělí 24.4. 2017 od 15,15 hodin v kanceláři starosty
města
II.

dle ust. § 102 odst.2 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.:

bere na vědomí:
1. rozhodnutí MŽP č. HB108/17 o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu péče o krajinu
v roce 2017 (B2 Péče o krajinné prvky) – ošetření památného stromu lípy č. 2 na hřbitově v
Počátkách; přiznaná podpora: 100% uznaných nákladů do výše podpory 14.520,00 Kč
III.

dle ust. § 102 odst.2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.:

bere na vědomí:
1. usnesení Zastupitelstva města Počátky k návrhu č. 10 ze 17. zasedání konaného dne 10.4. 2017
ve věci zrušení pověření paní Ludmile Markové, kterým byla jmenována do funkce pověřené
vedoucí Kulturního zařízení města Počátky; rada se domnívá, že schválené znění usnesení
zastupitelstva města je v rozporu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a tudíž nelze o něm dále
jednat; proto je postupuje na nejbližší řádné jednání rady a žádá předkladatele návrhu Mgr. Hanu
Veroniku Konvalinkovou, členku zastupitelstva, o doložení právního rozkladu schváleného znění
usnesení zastupitelstva ve vztahu k zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích, zejména § 84 odst. 4 a
§ 102 odst. 2 písm. b), do nejbližšího zasedání rady;
současně rada pověřuje:
starostu a místostarostu města
a) zajistit další nezávislý právní posudek k výše uvedenému usnesení s termínem předložení
do nejbližšího zasedání rady
b) předložit na nejbližší zasedání rady písemný souhlas osoby, která případně přijme jmenování
do funkce pověřeného vedoucího KZM nebo předložit alespoň seznam osob, které tento návrh
odmítly
c) zorganizovat schůzku pověřené vedoucí KZM paní Ludmily Markové a zaměstnance paní
Ludmily Nováčkové a předložit do nejbližšího zasedání rady zápis ze schůzky s písemně
odsouhlaseným návrhem požadavků obou stran na ukončení pracovně právního sporu;
v případě nedohody obou stran pověřuje starostu města jejich pozváním (vč. jejich právních
zástupců) na nejbližší zasedání rady

V Počátkách dne 19. dubna 2017
Mgr. Karel Štefl
starosta města

